
Knaagdierpreventie en -bestrijding bij 
Mulders-Janssen V.O.F. in Middelbeers
“Om ziektes buiten de deur te houden en knaagschade aan 
kabels te voorkomen, maken we gebruik van de diensten van 
Rentokil Pest Control.”

Samen met zijn broer runt Daan Mulders het varkensbedrijf van hun 
ouders. Dit doen zij niet alleen. Met een vaste ploeg van vier medewerkers 
zorgen ze voor 1.250 zeugen en zo’n 6.000 gespeende biggen. 



Wensen van de klant
“De behoefte aan knaagdierbestrijding begon nadat we vanwege de 
varkenspest geruimd werden in 1997.” begint de bedrijfsleider Daan 
Mulders zijn verhaal. “We wilden ziektes in de toekomst voorkomen en 
bij Rentokil hadden we het gevoel dat dat zou lukken.”

De oplossing van Rentokil
“In de buurt van ons bedrijf zijn meerdere veeteeltbedrijven gevestigd 
waar gebruikt gemaakt wordt van droogvoer. Dit zou meer muizen en 
ratten kunnen aantrekken.” legt de heer Mulders uit. “Maar tot nu toe 
hebben wij daar totaal geen last van en daar zorgt de 
servicemedewerker van Rentokil voor. Dat is een vaste medewerker 
die precies weet wat hij moet doen. Hij is geïnteresseerd in ons bedrijf, 
houdt goed bij wat er speelt en weet de weg. We hebben er geen om-
kijken naar.”

Voordelen voor de klant
“De muizen en ratten zijn op ons terrein goed onder controle. Sinds we 
knaagdierbestrijding van Rentokil hebben, hebben we geen last van 
ziektes en ook knaagschade aan kabels komt bij ons niet voor. Dat is 
zeker te danken aan Rentokil. Het is jaar en dag rustig,” geeft de heer 
Mulders aan. “Als we het zijn beloop zouden laten, dan zouden we er 
zeker last van hebben. Ratten horen niet binnen, die heb ik liever 
buiten.”

“Als we het zijn 
beloop zouden laten, 
dan zouden we zeker 
last van knaagdieren 
hebben.”

Heeft u een probleem 
met ongedierte of wilt u 
voorkomen dat u 
problemen met 
ongedierte krijgt? 
Op onze website is veel 
nuttige informatie te 
vinden.

rentokil.com/nl/agro
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Rattenkist van Rentokil strategisch 
geplaatst bij de silo’s


